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Starachowice, dnia 19.11.2018 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE  

Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU NA: 

Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na 
potrzeby  projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014 – 2020 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający: 

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 
25-012 Kielce, ul. Mała 14 

Biuro/Adres do korespondencji 
27-200 Starachowice ul. Zgodna 2, pokój nr 6 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00 
tel. 41/242 92 60, fax. 41/275 19 05 
strona internetowa: www.ap.org.pl 

e-mail: biuro@ap.org.pl 

1) Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego  
w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami  
w sprawie zamówień publicznych Dziennik Urzędowy UE (2006/C 179/02) oraz wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 odnoszącego się do zasady konkurencyjności w trybie otwartym „PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO”. 

2) Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018r. Nr poz. 1986 z póź. zm.) zwanej 
dalej ustawą Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Przedsiębiorczości 
Spółka z o.o. 25-012 Kielce, ul. Mała 14; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres 
przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi projektów dofinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

mailto:biuro@ap.org.pl
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do 

danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz 
narzędzi TIK do ośmiu szkół podstawowych w Gminie Mirzec w województwie świętokrzyskim. 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami wykonania usługi została 
określona w załączniku nr 1 do Zaproszenia, który stanowi integralną część Zaproszenia. 

3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
39162100-6  - Pomoce dydaktyczne 

 

Przedmioty dodatkowe: 
32322000-6 Urządzenia multimedialne 
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny  
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48820000-2 Serwery 
30213100-6 Komputery przenośne 
30213300-8 Komputer biurkowy 
38652100-1 Projektory 
30232110-8 Drukarki laserowe 
30121100-4 Fotokopiarki 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.  
 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia zamówienia na podobne usługi u Wykonawcy 
wyłonionego w trybie zasady konkurencyjności, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 
zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pomoce-dydaktyczne-4742
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia 

ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu,  
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

 
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży wymagane w zaproszeniu dokumenty w zakresie: 

a) spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) braku podstaw do wykluczenia, 
c) potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych. 

 
3) Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
oraz braku podstaw do wykluczenia: 
 

a) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – Załącznik nr 4 do Zaproszenia: 
na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, wartości, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie usług. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu 
komputerowego, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK (np. komputery stacjonarne, 
komputery przenośne, tablice interaktywne, projektory, drukarki, kserokopiarki, monitory 
dotykowe, wizualizery, oprogramowanie edukacyjne) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 
zł brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto). 
 

b) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, finansowym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Załącznik nr 3 do Zaproszenia.  
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży podpisane przez upoważnione osoby 
oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie  
z wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zaproszenia.  
 

c) w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca oświadcza, iż nie jest 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Załącznik nr 5 do Zaproszenia. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Na potwierdzenie spełnienia  warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z wzorem 
określonym w Załączniku nr 5 do Zaproszenia. 
Ocena warunków udziału w postępowaniu odbywa się według stanu na dzień upływu terminu 
składania ofert. 
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9. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonego 
do oferty oświadczenia /załącznik nr 3/, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających złożone 
oświadczenie /wymienionych w ust. 12 pkt. 2 a) i b)/. 

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach niespełnienia 
opisanych w ust. 8 warunków. 

 

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 
1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie 

w celu sporządzenia oferty. 
2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

zaproszeniu. 
3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:  

1) Oferta musi zawierać: 
a) Ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zaproszenia; 
b) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia; 
c) Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika 

należy do oferty załączyć oryginał pełnomocnictwa upoważniającego pełnomocnika do tej 
czynności. 
 

2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych, 
składane na wezwanie Zamawiającego: 

a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług – zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 4 do Zaproszenia wraz z dokumentacją potwierdzającą należyte wykonanie 
usług /np. referencje, rekomendacje/;  

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 5 do Zaproszenia. 

3) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana 
do formularza oferty cenowej. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty. Za kompletność złożonej oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności. 

4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji należy dołączyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

5) Oferta i wszystkie załączniki muszą być spisane w języku polskim oraz podpisane przez 
umocowanych przedstawicieli oferenta. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje pełnomocnik do 
oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. 

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów:  

1) Rozpoznanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę 
elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem/e-mailem jest 
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu/e-maila prowadzącego 
postępowanie zostały podane w punkcie 1 niniejszego zaproszenia. Oferty składa się w formie 
pisemnej. 

2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu/e-mail podany przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
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14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
1) Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są 

a) w sprawach formalnych dotyczących postępowania: Sylwia Pocheć, tel. 41 242 92 60, 
e-mai: sylwia.pochec@ap.org.pl 

b) w sprawach związanych ze szczegółową charakterystyką przedmiotu zamówienia: 
Andrzej Tusiński, tel.  720 899 994 e-mail:andrzej.tusinski@klikom.net .  

2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące Postępowania nr 2/8.3.3/RPO WS/ZK można 
otrzymać w godz. od 08.00 do 15.00 pod nr 41 242 92 60 lub osobiście w biurze 
Zamawiającego w Starachowicach, ul. Zgodna 2 pokój nr 6 po uprzednim uzgodnieniu terminu 
i godziny spotkania. 

3) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08.00 do 15.00 w biurze  
w Starachowicach, ul. Zgodna 2 pokój nr 6. 

15. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

16. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy. 

17. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce i termin składania ofert: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2) Ofertę należy złożyć: 

a) osobiście w biurze Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Zgodna 2, 
pokój nr 6 lub,  

b) przesłać pocztą, kurierem - decyduje data wpływu do biura Akademii Przedsiębiorczości sp. 
z o.o. w Starachowicach, ul. Zgodna 2. 

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Na kopercie należy zmieścić opis: 
 

Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na 
potrzeby  projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014 – 2020 
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Nie otwierać przed 27.11.2018 r. godz. 12.15” 
 

4) W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie 
sesji otwarcia ofert. 

5) Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na w Bazie Konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego www.ap.org.pl  

6) Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zamieszczonymi na wyżej wymienionych stronach, gdyż wszelkie zapytania do 
przedmiotowego postępowania oraz odpowiedzi będą tam publikowane. 
 

18. Miejsce i termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2018 r. do godz. 12.00  

w biurze Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, pokój nr 
6. 

2) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 
otwierania. 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2018 r. o godz. 12.15 w biurze Akademii Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Zgodna 2 pokój nr 6. 

4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu 
Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

5) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

mailto:sylwia.pochec@ap.org.pl
mailto:andrzej.tusinski@klikom.net
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ap.org.pl/
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Partner wiodący: Partnerzy: Szkoły Podstawowe w Gminie Mirzec 
 

 

Akademia 
Przedsiębiorczości 
spółka z o.o.  

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem 
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie 
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach 
Szkoła Podstawowa w Trębowcu 
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym 

 

19. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 
kierował przy wyborze oferty z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz 
ewentualnych rabatów i upustów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy 
uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dostawy, 
instalacji itp. 

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 
miejsca po przecinku. 

20. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie. 

Nr  Kryterium:  Waga: 

1  

Cena – ocenie podlega łączna cena brutto w złotych za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zawierać pełny koszt ponoszony 
przez Zamawiającego. 

100 % 

 
21. Sposób obliczania wartości punktowej. 

Nr Wzór: 

1  

Cena 
C = (C min./C of.) * 100 * waga 
Gdzie: 
C min. – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
C of. – cena podana w ofercie 

 
22. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (1%=1 pkt). 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu 
uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym. 

24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia. 
 
25. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
z przyznaną oferentom punktacją; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie odrzucenia oferty; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie. 
4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów i 

certyfikatów opisanych i wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) które 
oznaczono jak wymóg dołączenia ich do umowy. 

26. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, 
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.  

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy tj.:  

a) konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub 
oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji 
określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od 
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; 

b) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji 
oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
eksploatacji pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia ceny; 
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Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem 
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie 
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Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym 

 

c) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia, Zamawiający 
dopuszcza wówczas zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu 
danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w 
Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu Zamówienia dla produktu zastępowanego, 
rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; 

d) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku 
Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający 
dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy 
wymuszone takimi zmianami prawa; 

e) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

f) siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy realizację jego 
zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca 
zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 

g) zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” zaakceptowaną  
przez Instytucję Zarządzającą w zakresie, w jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy; 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli zmiana 
terminu powstała z przyczyn niezawinionych przez strony umowy, pomniejszenia zamówienia 
oraz zmniejszenia wynagrodzenia jeżeli usługa będzie realizowana dla mniejszej od 
zakładanej pierwotnie ilości szkół. 
 

27. Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań. 

 
 
28. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - Oferta cenowa 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych  usług 
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy   

  

 

 

 

 
……………………………………. 

(podpis Zamawiającego) 


